
Als gemeente aan de slag met de CO2-
Prestatieladder? 

Lees hier wat een certificering uw gemeente oplevert en wat het inhoudt

Context

Invulling geven aan het klimaatakkoord

• Met de CO2-Prestatieladder geeft uw gemeentelijke organisatie concrete invulling aan het
klimaatakkoord.

• Ook aan andere verplichtingen zoals de EED worden met een CO2-Prestatieladder certificaat
voldaan.

Voorbeeldfunctie voor burgers, bedrijven én andere gemeenten

• Overheden hebben een voorbeeldfunctie. Het halen van een certificaat is een belangrijk
signaal naar andere (buur)gemeenten, de markt en naar uw bewoners, van wie u als
gemeentemogelijk ook verduurzaming vraagt. U maakt zichtbaar werk van CO2-reductie.

• De groep gecertifieerde gemeenten wordt steeds groter, bekijk hier welke gemeente u voor
gingen.

Organisaties met een certificaat reduceren sneller CO2

• Voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen is betrokkenheid van de gehele organisatie
nodig. De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem, en dit zorgt ervoor dat meerdere
mensen vanuit allerlei afdelingen aan de slag gaan met CO2-reductie.

• Ambities, maatregelen, beleid en de voortgang hierop worden jaarlijks besproken en
vastgesteld op diverse niveaus in de organisatie. Hierdoor wordt intern draagvlak en borging
gecreëerd en wordt CO2-reductie van iedereen. Het effect: effectieve CO2-reductie.

Voordelen

Mensen/ 
middelen

Wat is de 
CO2-PL?

Aan de 
slag?

De CO2-Prestatieladder (CO2-PL) is een CO2-managementsysteem dat
zorgt voor een duidelijk inzicht in de CO2-voetafdruk, specifieke
reductiedoelen en structurele CO2-reductiemaatregelen in de
gemeentelijke organisatie.

Klik op de afbeelding rechts voor een korte animatie over het nut van de
CO2-Prestatieladder voor gemeenten.

De VNG stimuleert het gebruik van de CO2-prstatieladder. Daarom ondersteunen wij uw
gemeente bij het aan de slag gaan met deze methodiek. Laat uw gemeente contact opnemen
met het programma CO2-reductie voor meer informatie. Dit kan via CO2@vng.nl of raadpleeg de
webpagina van de VNG of SKAO.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord
(49% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990).

De impact op de organisatie is sterk afhankelijk van de grootte van de gemeente. De impact
bestaat uit:
1. Voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hierop wordt uw gemeente jaarlijks

geaudit.
2. Capaciteit om de CO2-voetafdruk op te stellen, maatregelen uit te voeren, etc.
3. (jaarlijkse) investering, voor de audit en de afdracht aan SKAO.

De CO2-Prestatieladder kent nog meer voordelen, het totale overzicht is te vinden via deze link.
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https://gis.vng.nl/v2/?t=3&key=2PACX-1vR0OT0DtXOQB9p4vUVGn4LhomfBXXto3gIQPPrLduQARq_i467MJVB7eEYXaOZmcXMWy_yOmMIRDdN1&jaar=2021&data=401518437&config=1598618402
http://youtube.com/watch?v=00dSxE2yBy4
mailto:CO2@vng.nl
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/co2-reductie-door-gemeenten
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/co2-prestatieladder-voor-overheden
https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/tien-redenen-certificering-co2-prestatieladder.pdf

